
ACORDO COLETIVO BANCO DE HORAS 2019-2020 

 
previsto na cláusula 37.1 da Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020 registrada no MTE 
sob nº ___________, válido somente quando apresentado com carimbo do CNPJ e assinatura 
original dos presidentes das duas entidades sindicais, acompanhado do original do 
requerimento assinado pela empresa e empregados em que foi deferida a adesão a este 
ACORDO. 

 

 

 

Pelo presente instrumento o SITRATUH - Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lan-

chonetes e de Turismo e Hospitalidade da Grande Florianopolis, CNPJ n. 81.328.999/0001-02, Registro Sin-

dical nº 46000.004948/98-86, Código Sindical: 912.020.424.03413-4, com sede na Travessa Olindina Alves Perei-

ra, 07, Centro, Florianópolis – SC, CEP 88020-095, representando os trabalhadores profissionais e Empregados 

em Hotéis, Motéis, Apart-Hotéis, Restaurantes, Bares, Churrascarias, Fast-Food, Pizzarias, Casas de Chá, Sorve-

terias, Confeitarias, Cafés, Leiterias, Botequins, Bombonieres, Pensões, Campings, Lanchonetes, Hospedarias, 

Empregados em Clubes, Boites, em Empresas de Alimentação Industrial e Hospitalar, Cozinhas Industriais, Con-

gelados em Lanchonetes de Super Mercado, de Padarias e em Ressorts, firma com o SHRBS – Sindicato de 

Hotéis Restaurantes Bares e Similares de Florianopolis, Acordo Coletivo de Trabalho para permitir a flexibili-

zação da jornada de trabalho administrada por BANCO DE HORAS, para compensação de jornada até doze me-

ses no período 2019/2020, para a jurisdição exclusiva que as entidades detêm no Município de Florianópolis me-

diante as condições e cláusulas seguintes: 

 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de junho de 2019 a 31 de 
maio de 2020 e a data-base da categoria em 01º de junho. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) cate-
goria(s) Empregados em Hotéis, Motéis, Apart-Hotéis, Restaurantes, Bares, Churrascarias, Fast-Food, Piz-
zarias, Casas de Chá, Sorveterias, Confeitarias, Cafés, Leiterias, Botequins, Bombonieres, Pensões, Cam-
pings, Lanchonetes, Hospedarias, Empregados em Clubes, Boites, em Empresas de Alimentação Industrial 
e Hospitalar, Cozinhas Industriais, Congelados em Lanchonetes de Super Mercado, de Padarias e em Res-
sorts, com abrangência territorial em Florianópolis/SC. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA ACORDO PARA BANCO DE HORAS 
Nos termos do artigo 611-A, inciso II, da CLT, as empresas poderão, mediante adesão ao presente ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO específico, elaborado com a assistência e assinado pelos Sindicatos que representam 
trabalhadores e empresas, praticar flexibilização da jornada de trabalho administrada por BANCO DE HORAS, 
para compensação de jornada em até doze meses. Para a adesão ao presente Acordo Coletivo deverão ser ob-
servadas as seguintes condições: 

 
I - Apresentar ao Sindicato Patronal e ao Sindicato dos Empregados requerimento firmado pela empresa e pelos 
empregados interessados manifestando expressa intenção de aderir ao ACORDO, fazendo acompanhar referido 
requerimento de relação com nome, CPF e data de nascimento dos seus empregados, que deverão estar com 
suas contribuições quites perante o Sindicato Profissional. 
 
II - A falta de adesão ao presente ACORDO COLETIVO ou a inobservância de qualquer das condições nele 
previstas torna irregular a prática do banco de horas em limites superiores aos previstos em lei e implica 
pagamento das horas como extraordinárias, sujeitando os responsáveis às penas da lei. 
 
CLÁUSULA QUARTA - CONSTITUIÇÃO DO BANCO DE HORAS 
A constituição do Banco de Horas se dará pela redução ou dispensa da jornada para constituir saldo de horas a 
favor da empresa e pelo acréscimo para formar saldo a favor do trabalhador. 
 
CLÁUSULA QUINTA - CONTROLE E DIVULGAÇÃO DO SALDO DO BANCO DE HORAS 
O controle do saldo existente no Banco de Horas será feito mensalmente através de demonstrativos individuais, 
dando liberdade ao trabalhador para discutir eventuais diferenças que por ventura constate, devendo apontá-las 
de imediato. 
 


